
แบบทดสอบประจาํหน่วยท ี6 

คาํสัง  ให้ทาํเครืองหมาย  x   ลงใน              ในข้อทถีกทสีดเพยีงข้อเดียวู ุ  

 

1.  ขอ้ใดคือความหมายของเลเอาท ์(Layout Mode) 
 ก.    แผนสร้างงานชนิดหน่ึงท่ีโปรงใสสามารถยา้ย  คดัลอกไดอ้ยางอิสระ่ ่ ่  
 ข.    มุมมองชุดเคร่ืองมือออกแบบหนา้เวบ็แบบหน่ึง 
 ค.    มุมมองการออกแบบหนา้เวบ็ดว้ยการคลิกวาดตารางและเซลลอ์ยางอิสระ่  
 ง.    ขอ้ ข. และ ค. ถูก 

2.  ขอ้ใดคือความหมายของเลเยอร์ (Layer) 
 ก.    พืนท่ีหรือแผนใสชนิดหน่ึง่  
 ข.    พืนท่ีหรือแผนโปรงใสชนิดหน่ึง่ ่  

 ค.    พืนท่ีหรือแผนสร้างงานท่ีโปรง่ ่ ใสสามารถยา้ย ได ้
 ง.    ถูกทุกขอ้ 

3.  การทาํงานใน  Layout Mode คาํสงัขอ้ใดสามารถสร้างพืนท่ี ่ (วาดเซลล)์ เพื่อใสเนือหาไดถู้กตอ้ง่  

 ก.   ท่ี Insert bar เลือก Layout  → ไอคอน Standard → วาดเซลล ์

 ข.    ท่ี Insert bar เลือก Layout  → ไอคอน Standard → วาดตาราง→ วาดเซลล ์

 ค.    ท่ี Insert bar เลือก Layout  → ไอคอน Layout → วาดตาราง → วาดเซลล ์

 ง.    ท่ีเมนูบาร์ เลือก Insert  → Layout Object  → วาดตาราง→ วาดเซลล ์

4.  ใน  Layout Mode การสร้างตาราง ทาํไดโ้ดยวิธีใด  
 ก.   ใชเ้มนูคาํสงั ่ Insert Table กาหนดจาํนวน แถว คอลัํ มน์ ขนาด แลว้ OK 
 ข.   เลือก Layout Table แลว้คลิกเมาส์ คา้งไวว้าดพืนท่ีตามขนาดท่ีตอ้งการ 
 ค.   เลือก Layout Table > Insert Table กาหนดจาํนวนแถว คอลมัน์ ขนาด แลว้ ํ OK 
 ง.   เลือก Standard > Insert Table กาหนดจาํนวน แถว คอลมัน์ ขนาด แลว้ ํ OK 

5.  การใสขอ้มูลเนื่ อหาใน  Layout   ขอ้ใดกลาวไดถู้กตอ้ง่  

 ก.   คลิก  Layout →สามารถใสขอ้มูลลงในบริเวณพืนท่ีสีขาว ่ (Cell) เทานนั่  

 ข.   คลิก  Layout →สามารถใสขอ้มูลลงในบริเวณพืนท่ีสีเทา ่ (Table) เทานนั่  

 ค.   คลิก  Standard →สามารถใสขอ้มูลลงในบริเวณพนืท่ี่  Table ไดทุ้กจุด 
 ง.   ขอ้ ก. และ ค.  ถูก 
 
 



6.  ขอ้ใดกลาวไมถูกตอ้งในการทาํงานออกแบบดว้ย เทคนิค  ่ ่ Layout Mode 
 ก.    สามารถรางแบบตารางและเซลลเ์พื่อใสเนือหาลงในพืนท่ีทาํงานไดอ้ยางรวดเร็ว่ ่ ่   
 ข.    การใสเนือหาสามารถทาํ ไดเ้ฉพาะพนืท่ี ่ Table  ท่ีวาดลงในพืนท่ี  Cell เทา่ นนั 
 ค.    การใสเนือหาสามารถทาํ ไดเ้ฉพาะพนืท่ี ่ Cell ท่ีวาดลงในพืนท่ี   Table เทานนั่  
 ง.    สามารถนาํแบบจาก Story Board มารางแบบตามไดใ้นหนา้เวบ็เพจจริง่  

7.  คาํสงัในขอ้ใด  ไมสามารถ วาด ่ ่ Layer ได ้ 
 ก.    เมนู Insert > Layout Object > Layer > วาดเลเยอร์ 
 ข.   เลือก Layout > Layout > ไอคอน Draw Layer > วาดเลเยอร์ 
 ค.   เลือก Layout > Expanded > ไอคอน Draw Layer > วาดเลเยอร์ 
 ง.    เลือก Layout > Standard > ไอคอน Draw Layer > วาดเลเยอร์ 

8.  การตงัช่ือ Layer   ตอ้งกระทาํตามลาํดบัในขอ้ใด 
 ก. คลิกท่ี Layer ท่ีตอ้งการ > Properties > เลือก    Class     พิมพช่ื์อ 
 ข.   คลิกท่ี Layer ท่ีตอ้งการ > Properties > เลือก    Vis        พิมพช่ื์อ 
 ค.   คลิกท่ี Layer ท่ีตอ้งการ > Properties > เลือก Overflow พิมพช่ื์อ 
 ง.   คลิกท่ี Layer ท่ีตอ้งการ > Properties > เลือก Layer ID พิมพช่ื์อ 

9.  ตอ้งการจดัลาํดบัเลเยอร์ท่ีถูกทบัซอ้นกน  ใหอ้ยลูาํดบัั ่ บนสุด  ขอ้ใดกลาว่ ไมถูกตอ้ง่
 ก.   ตงัคา ่ Z-index ท่ี Properties ใหท่ี้มีคา ่ Z-index นอ้ยจะอยบูนสุด่  
 ข.   ตงัคา ่ Z-index ท่ี Properties  ใหมี้คา ่ Z-index มากจะอยบูนสุด่  
  ค.    ท่ีพาเนลเลเยอร์ > คลิกลากเลเยอร์ท่ีตอ้งการไปตาํแหนงบนสุด่  
 ง.   ท่ีพาเนลเลเยอร์ > ใสคา ่ ่ Z ใหมี้คามากกวาเลเยอร์อ่ืน่ ่  

10.    จากภาพหมายถึงขอ้ใด 
 ก.   ป้องกนไมใหแ้กไขใดๆ กบเลเยอร์ั ่ ้ ั   ข.   ป้องกนไมใหล้บเลเยอร์ั ่  
 ค.   ป้องกนไมใหย้า้ยเลเยอร์ั ่  ง.   ป้องกนไมให้ั ่ เลเยอร์ทบัซอ้นกนั 

11. การปรับขนาด Layer และ Layout    ตอ้งกระทาํตามลาํดบัในขอ้ใด 
 ก.   คลิกท่ี Layer หรือ Layout ท่ีตอ้งการ > Properties > ตงัคา ่ w. และ H. 
 ข.   คลิกท่ี Layer หรือ Layout ท่ีตอ้งการ > คลิกเมาส์ท่ีเสน้ตรงไหนกได ้ลากปรับขนาดได้็  
 ค.   คลิกท่ี Layer หรือ Layout ท่ีตอ้งการ > คลิกเมาส์ท่ีจุดบนเสน้ ลากปรับขนาดได ้
 ง.   ขอ้ ก. และ ค.  ถูก   
 
 



 12.  ขอ้ใดบอกวิธีซอนเลเยอร์ ท่ีถูกตอ้ง่  
 ก.   คลิกเลเยอร์ > พาเนลเลเยอร์ คลิกรูป    ใหเ้ป็น   
 ข.   คลิกเลเยอร์ > ท่ี Properties เลือกรายการใน Vis เป็น Hidden   
 ค.   คลิกเลเยอร์ > ท่ี Properties เลือกรายการใน Vis เป็น Default  
 ง.    ขอ้ ก. และ ข. ถูก 

13. การแกปัญหาโปรแกรมบราวเซอร์ไมสามารถแสดงเลเยอร์ไดท้าํไดโ้ดย้ ่  
 ก.   เปล่ียนเลเยอร์ท่ีสร้างเป็นตาราง ข.   เปล่ียนเวอร์ชนับราวเซอร์ใหสู้งขึน   
 ค.   ใชอ้อกแบบดว้ยตาราง หรือเลเอาทแ์ทน  ง.    ถูกทุกขอ้ 

14. ขอ้ใดบอกวิธียกเลิกการซอนเลเยอร์ไดถู้กตอ้ง่  
 ก.   ท่ี พาเนลเลเยอร์  คลิกรูป   ใหเ้ป็น     
 ข.   คลิกเลเยอร์ท่ีตอ้งการ > ท่ี Properties เลือกรายการใน Vis เป็น visible   
 ค.   คลิกเลเยอร์ท่ีตอ้งการซอน ่ > ท่ี Properties ตงัคา ่ Z-Index เป็น 0  
 ง.    ขอ้ ก. และ  ข.  ถูก 

15. เทคนิคการแสดง และ ซอนรูปภาพ เป็นการใชค้าํสงัจากขอ้ใด่ ่  
 ก.   เลือกพาเนล  Behaviors > Swap Image 
 ข.   เลือกพาเนล  Behaviors > Rollover Image 
 ค.   เลือกพาเนล  Behaviors > Show-Hide Image 
 ง.   เลือกพาเนล  Behaviors > Show-Hide Layers 
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